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ANKKURIJÄSENTOIMINTA 
 
Tervehdys teille kaikille ja hyvää alkanutta vuotta 2021. 
 
Vuosi on jälleen vaihtunut ja tällä kertaa ehdimme etelässäkin nauttia runsaasta lumentulosta ja lumitöistä. 
 
Korona tuntuu koettelevan meitä ja meidän toimintaamme edelleen. Vaikka koputtavalle yleensä ovi 
avataan, toivottavasti se ei ole päässyt kenellekään sisälle asti. Tuurista on paljon kiinni, mutta turhaa sitäkin 
on liiemmin koetella. Pysytään terveinä, liikkumista unohtamatta. 

 

SAUNAILLAT JATKUVAT 2021 

Saunaillat jatkuvat koronamääräysten sallimissa rajoissa kuukauden viimeisenä tiistaina alkaen klo 18.00.  

Osallistujamäärän rajaamiseksi ilmoita tulostasi Veikko Nummelalle puhelimitse  040-847 6585. Portilla on 

nimilista kaikista ankkuri- ja ulkojäsenistä. Liikennevartiossa saunalista löytyy tunnussanalla: 

”Ankkurijäsenten saunailta”. Tervetuloa saunomaan, tapaamaan tuttuja ja muistelemaan menneitä sekä 

vaihtamaan mielipiteitä tämän päivän asioista. Rannikkoprikaati vaatii saunalistaamme koko 

henkilötunnuksen. Voit tarkistaa, että omat tietosi ovat kunnossa jäsensihteeri Atte Kainulaiselta. Prikaatin 

ohjeiden mukaisesti kuljemme portilta suoraan saunalle, kulkematta esimerkiksi sotkun kautta. Tule terveenä 

paikalle. 

 

KANNATUSMAKSU VUODELTA 2021 

Yleiskokous on jättänyt päättämisen mahdollisen kannatusmaksun keräämisestä toimikunnan harteille. 

Vuonna 2020 kannatusmaksun suoritti noin puolet. Sillä pärjätään. Ja koska toimintamme oli vähäistä, 

pärjännemme sillä myös tämän vuoden. Eli toimikunta päätti olla keräämättä tänä vuonna kannatusmaksua. 

 

KESÄKAUDEN AVAJAISET 2021 

Lyhyesti sanottuna: peruttu. 

 

ESPOON SOTAVETERAANIEN KIRKKONUMMEN JAOSTO 

 
Maassamme veteraanitoiminta on siirtymässä perinnetoimintaan, jonka tarkoitus on nimensä mukaisesti 
veteraaniperinteen vaaliminen. Näkyviä toimenpiteinä ovat mm seppeleenlaskut eri muistopäivinä vuosittain 
ja osallistuminen vielä jäljellä olevien veteraanien siunaustilaisuuksiin. 
 
Esimerkiksi Kirkkonummella ollaan tilanteessa, jossa muutamia veteraaneja on vielä elossa, mutta eivät 
enää pysty osallistumaan aktiiviseen toimintaan. Vastuu toiminnasta on siirtynyt veteraanijaoston 
kannatusjäsenille. Kirkkonummen jaosto toimii Espoon sotaveteraanien alajaostona. Sen jäsenyyteen ovat 
tervetulleita kaikki, jotka tuntevat veteraanien perinteen vaalimisen tärkeäksi, iästä ja sukupuolesta 
riippumatta. Jäsenmaksu on 20 €/v. Tällä hetkellä Kirkkonummella kannatusjäsentenkin ikä on varsin korkea 
ja määrä vähäinen. Jaosto onkin kääntynyt Ankkurijäsentoimikunnan puoleen avun saamiseksi ko 
tilaisuuksien järjestelyissä. 
 
Toimikunta on viime kokouksessaan päättänyt tarjota apuaan tarpeen mukaan. Allekirjoittanut on 
kannatusjäsenenä jaostossa ja toimii asiassa yhdyshenkilönä. Haluaisin, että mielestäni arvokkaassa 
perinnetoiminnassa olisi mukana muitakin ”meikäläisiä” ja pyydänkin näillä seuduilla asuvia ankkkuri-/ 
ulkojäseniä liittymään mukaan.  Muualla Suomessa asuvien toivoisin selvittävän oman paikkakuntansa 
tilanteen veteraaniperinteen osalta ja osallistuvan toimintaan tavalla tai toisella. Mikäli jo toimitte aktiivisesti, 
haluaisin myös tietoja muualla olevista käytännöistä. 
 
Annan mielelläni lisätietoja asiasta. 
 
Liittymislinkki veteraanitoimintaan Kirkkonummella: http://www.espoonsotaveteraanit.fi/jasenistolomake.html 
 
Atte Kainulainen 
p.050 546 4545   
email: atte.kainulainen@kolumbus.fi 

 

 

http://www.espoonsotaveteraanit.fi/jasenistolomake.html


 

 

 

PÄÄLLYSTÖLIITON KALENTERI 

Mikäli Evp- yhdistyksen jäsenenä jäit kaipaamaan tämän vuoden kalenteria, se johtui  

Päällystöliitto päätöksestä, jonka mukaan liiton kalenterin haluavien oli tehtävä siitä ilmoitus liiton 

jäsensivuilla olevan e- asioinnin kautta tai soittamalla suoraan liiton toimistoon. Tälle vuodelle ilmoitusta ei 

kalenterin saaneiden tarvitse tehdä uudestaan. Mikäli jäit ilman ja haluat saada ensi vuoden kalenterin, käy 

liiton jäsensivuilla ennen kesäkuuta laittamassa e- asioinnissa täppä ruutuun. 

 

EVP- YHDISTYKSEN TOIMINTAA 

Evp- yhdistyksen vuosikokous tullaan järjestämään etäkokouksena kesäkuun tietämillä. 

 

Kesäpäivät pyritään järjestämään suunnitellusti Varkauden Kuntorannassa elokuussa. Tästä tapahtumasta 

tullaan tiedottamaan Evp- yhdistyksen nettisivuilla ja Päällystö-lehdessä. 

 

 

ATOP:N UUTISIA kaikille 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja ATOP järjestämä varuskuntaelämään liittyvän muistitiedon keräyksen 

on edelleen käynnissä. Toivomme, että te kaikki osallistuisitte omalta osaltanne ammattiperinteen 

ylläpitämiseen ja perinnetiedon jakamiseen sekä sen tallentamiseen. 

 

Seuraavassa lisää tietoa keräyksestä. 
 

- koskee kaikkia Suomen varuskuntia vuodesta 1918 nykypäivään. 
- kerätään varuskuntaelämään ja vapaa-aikaan liittyvää muistitietoa, valokuvia, pöytälaatikkoon 

kertynyttä ym. 
- kokemukset ja kuullut kertomukset edellisiltä sukupolvilta ja ystäviltä myös tervetulleita. 
- tietoa halutaan kaikilta varuskunnan kanssa tekemisissä olleilta, kuten henkilökunnalta, 

perheenjäseniltä ja asevelvollisilta ja myös asioita sivusta seuranneilta. 

 

Muistitiedon tai muiston ei tarvitse olla pitkä eikä kaunokirjallinen. Muisto on tässä keräyksessä tärkein. 

Kirjoituksessa ei tarvitse mainita henkilöiden nimiä, jos ette halua. 

 

Jokainen ammattikunnan piirissä järjestetty toistuva juhla tai kokoontuminen tai vaikkapa saunaseura on 

ammattikunnan perinnettä. Jäljen jättäminen on helppoa. Mikäli siihen liittyy vielä jokin perinne-esine, niin 

tarina ja kuva siitä. Valokuviin olisi toivottavaa liittää myös henkilöluettelo. 

 

Saatu materiaali tallennetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansarunousarkistoon. SKS:n toimintaan 
voi tutustua www.finlit.fi -sivustolla. Muista kirjoittaa vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi 
aineisto arkistoidaan nimelläsi tai nimimerkillä tutkimuskäyttöön SKS:n arkistoon. Lisäohjeet tallentamiseen 
osoitteesta www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet 
 
Mikäli skannaat valokuvat itse, käytä mahdollisimman suurta resoluutiota. 
 
Mikäli haluat aineiston takaisin, varusta se palautuskuorella.  

 

TIEDOTTAMINEN 

Tiedotamme edelleen tapahtumista ja asioista jäsenkirjeissä. Helpoiten ja nopeimmin se tapahtuu 

sähköpostilla. Aina kirjettä ei ehditä laatimaan. Toivoisimme, että ilmoittaisitte osoitteenne (ml 

sähköpostiosoite) muuttumisesta edelleenkin Atte Kainulaiselle. Kiitos! 

 

EVP- yhdistyksen ja ATOP:n kotisivut ovat Päällystöliiton kotisivujen yhteydessä osoitteessa: 

www.paallystoliitto.fi/evp-yhdistys. Samoilla sivuilla kohdassa ”aluetoiminta” on kirjoituksia myös meidän 

tapahtumista kohdassa ”Upinniemi”. Käykää katsomassa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANKKURIJÄSENTOIMIKUNNAN YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja Aki Karvonen 

Niittypolku 3 A1 

02460 Kantvik 

041 507 6016 

akitkarvonen@gmail.com 

 

Varapuheenjohtaja Martti Salomaa 

Oravatie 3 

02400 Kirkkonummi 

040 520 1833 

martti.salomaa@saunalahti.fi 

 

Sihteeri  Markku Saarela 

Tarutie 1 C 39 

02400 Kirkkonummi 

 050 560 8599 

 mtsaarela67@gmail.com 

 

Jäsensihteeri Atte Kainulainen 

Karhutie 21 

02400 Kirkkonummi 

050 546 4545 

atte.kainulainen@kolumbus.fi 

 

Saunavastaava Veikko Nummela 

040 847 6585 

veikko.nummela@elisanet.fi 

 

Jäsen  Aaro Hussi 

0500 875 976 

 

Jäsen ja   Tapani Flyktman 

taloudenhoitaja Susitie 19 

02400 Kirkkonummi 

0400 603 234 

tapani.flyktman@pp.inet.fi 

 

Jäsen  Tarmo Salmi 

040 588 9971 

untamo.salmi@gmail.com 

 

Jäsen  Jorma Kellomäki 

040 751 2299 

kellomakijorma@gmail.com 

 

 

Hyvää kevään alkua kaikille 

Ankkurijäsentoimikunta 


